
 
 
 
 
 
 
 

 کنیم می پیروی را ها سید بزرگ پدر 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نه را آن من که زمانی گفتم چيزی من بگويد که کسی هر: "گويد می ما( ص) پيامبر حضرت

 خود برای مکان يک آنها دهيد اجازه گفتم، را آن من که وقتی گفتم نه چيزی من که گويد می يا و گفتم،

 حضرت. گفت را اين ما( ص) پيامبر حضرت: "گويند می آگاهانه امروز مردم .کنند آماده جهنم در شان

 يک اين. اند کرده گناه آنها و هستند بزرگ بار يک تحت افراد اين." گفت نه را اين ما( ص) پيامبر

 واقع در که هنگامی" هستم، سيد من" گويند می و ميايند بيرون که هستند کسانی سپس. است موضوع

 .است بدتر آنان گناه. نيستند

 

 مردم."  آيند می کجا از بدانيد، تان خود نسب و اصل از: "گويد می ما( ص) پيامبر حضرت

 بزرگ پدر پدر يا و است، کی شان بزرگ پدر دانند می آنها اکثر، در. کنند نمی نگاه خيلی را اين امروز

 ميرود کجا و ميايد کجا از نسب، و اصل که هنگامی .بروند توانيد نمی عقب بسيار آنها. است کی شان

 دست به چيزی که کنند نه فکر آنها رهمينطو دهيد اجازه. کنند توجه اين به بايد مردم. است مهم چيزی

 .بدهند جواب هم اين از بايد آنها .گفتند نيست که چيزی چنين که هنگامی آوردند

 

 در چيزهايی اين واقعی، زندگی در. شود نمی تمام جا اين دنيا اين. دارد حسابداری چيز همه

 آن شما. ندارد وجود" است داده انجام را آن و دادم انجام را آن من" مثل، چيزی. شد خواهد سئوال آخرت

 گاهی مردم افتند، می اتفاق چيزهايی اوقات گاهی چند هر حتی اما است، داده انجام را آن و دادی انجام را

 کنند توبه بايد آنها .نيست اينطوری آخرت در اما دهند، می انجام دنيا اين در خواند می که های چيز اوقات

 انجام آنها آنچه از کنند توبه آنها دهيد اجازه. بشوند نجات آخرت در آنها که طوری به بخواند بخشش و

 دادم انجام را آن من" کنند، نه فکر ديگر آنها دهيد اجازه. بشوند نجات راه اين با توانند می فقط آنها. دادند

 ."بود مفيد من برای آن و

 

 سيد من: "گفتند با اند کرده فريب را مردم آنها چونکه گذارد می بدوش بزرگ خيلی بار يک اين

 که سيد يک نيست نياز. هستند سيد آنها که فکر با اشتباه های راه به کند می پيروی را آنها مردم و ،"هستم

 نشان ما به ها راه او. را ها سيد نه کنيم، می پيروی را ها سيد بزرگ پدر. کنيم پيروی است، اشتباه راه در

 اشتباه داريم نه اجازه هيچ. کند می هدايت انشاءهللا را آنها هللا اند، شده گمراه که هستند های سيد اگر. داد

 .بدهيم انجام را آنها ای



 

 

 

 

 

 

 

 هر کنيم، پيروی را شخصی چنين نيست حق. کند هللا سفارش از نافرمانی تواند نمی کس هيچ

 اصل به و ما( ص) پيامبر حضرت به ما مردم چونکه بشناسند، خوب را اين دهيد اجازه. باشد او که کسی

 هستند، ما سر باالی ها سيد. کنيم پيروی را( ص) پيامبر حضرت داريم نياز. گذارند می احترام او نسب و

 بيگناه آنها همه. کند بازی اوقات گاهی افراد با توانيد می شيطان اما هستند، راست راه در آنها اکثر و

 راه از را ما خداوند. نيست گناه بی او از بعد کس هيچ. است ما( ص) پيامبر حضرت بيگناه تنها. نيستند

 .بدهيم دست از را خودمان راه انشاءهللا، نگذارد، و کند نه گمراه راست

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۸


